
Del 7 de març al 7 d’abril

Exposició “IMAGINARIS FEMENINS: SER DONA”. A cura de Katia Muñoz

Inauguració 7 de març a les 19.30h. Acció inaugural de dansa a càrrec d'Aina Lanas

Què és ser dona? Aquesta proposta expositiva pretén visibilitzar nous i diferents

contextos del que significa ser i sentir-se dona al món d’avui, lluny de les

conceptualitzacions habituals que segueixen perpetuant les desigualtats entre homes i

dones.

Artistes: Cristina Prieto, Laura Gonballes, Mercedes Casas Ocampo, Rosemary Cassidy Buswell,

BAN PESK, Joaquim Riera, ConxaIsern, Monique van Steen, Gloria Keller, Ana Patitú, Kristina

Stuokaite, Adriana Cervi, Claudia Melo, Angels Gonzales, Ana BLÜ, Aby Mackie, Stephanie Blom,

Nuria Moreno, Weiju Pan, Manuela Tello, Mônica Lóss, Olga Serral, María Bargado, Ana

Rdz Pastrana, Tiziana Tafuri, Jan K C Leung, Mercè Pla, Leonor Vieira, Viviana Guash, Amalfy

Fuenmayor, Beatriz Cárcamo, Carla Bressan, Female'ssoul, Paloma Rodríguez, Catalina Aguirre,

Horacio Riveros, Meritxell Villalba, Dirce Korbes, Isabel Arroyo, Linda Riseley, Barbara

Ordoñez, Guadalupe Arango Ramos, Danja Buchard, Edel Rzepka, Nani Miras, Femina Non Grata,

Molly Baber, Carmen Casanova, Jutta Hieret, Lena Chen, Pepa Alonso Arroniz, Javier

Galán, Julienne Onorato i Olga Schäfer.

A les 19.15h Projecte X A R X A de les dones del Casal de Gent Gran Mediterrània

presenta el seu primer curt X . Dirigit per Cristina Carrasco Chaler.

Mostra del taller de creació de mandales.

Conduït per Uma Maraval amb la participació de Cinta Cortés, Núria Folch, Esther Gil, Maria

Jose Gómez Pérez, Montse Gorbs, Alicia Mayor, Rosa Mejías, Isabel Melero, Maribel

Villegas, Maria Periz, Yané Rodríguez, Maria Sansoli, Maria Siegrist, Charo Corral i Ester

Vilaspasa.

AGENDA 8 DE MARÇ
-DIA INTERNACIONAL DE LA DONA-

Imatge: Paloma Rodríguez

EXPOSICIONS



Dissabte 16 de març a les 18.30h

DANSA-TEATRE SOCIAL: “QUAN EL COS RECORDA”

Preu: gratuït

Reserva la teva invitació a la recepció del Centre Cívic o trucant al 93 256 33 00

Quan el cos recorda és una peça de dansa-teatre i gènere que donarà veu, imatge i cos

a la relació entre nosaltres i les mares, re-construïnt una línea femenina que relata

desitjos, somnis i memòries de cossos presents i passats.

Dones de totes les edats del barri de la Barceloneta i de la ciutat, són les protagonistes

d’aquesta performance, resultat del laboratori “Dones que habiten cossos”.

Creació i direcció: Antonella D’Ascenzi

Assistència coreogràfica: Vanessa Kamp

Interpretació: Judith Belmonte Rivera, Mina Farhani, Mitra Farhani, Esther Gil Martínez, Natalia Paris,

Mercè Pérez Gaspà, Isabel Romera Villegas, Ana Saint-Dizier.

Amb la col·laboració de Mari Carmen Rivas, Begoña Ortega, Anna Chaler, Cesca Camps, Carme Berga,

Carme Benavent i Maria Farell.

Dijous 21 de març a les 20h

DANSA: Cicle Contemporanis a la Barceloneta

“RAJA” de CHROMA TEATRE

Preu: gratuït / Durada: 50 minuts

RAJA, un relat esmunyedís, fragmentat, ambivalent i obert sobre el cos de quatre dones-

ballarines-actrius-cantants-performers. És la imbricació d’aquests quatre cossos

femenins expandint-se en l’espai, muntant-se i desmuntant-se, des del moviment, la

paraula, la música i el cant, tres ciutats que podrien ser les metàfores d’elles mateixes i

de cada cos femení. Cada ciutat és una dona. Cada dona pot ser el món. Cadascuna es

construeix, destrueix, reconstrueix i muta des de quatre perspectives diferents i en temps

consecutius i simultanis.

Creació i direcció: Matías Martínez i Melina Pereyra

Interpretació i creació: Jesica Biancotto, Agustina Basso, Neus Suñé i Melina Pereyra

Una co-producció de Sociedad secreta de actuación i Chroma Teatre.

Collage de Julia Cosimi Canata

ARTS ESCÈNIQUES



17.30-19.00h. Taller de dj: Factoria de DJs. Màxim 20 participants.

Inscripcions: comunicacio@civicbarceloneta.com

En aquest taller t'ensenyarem a poder fer les teves pròpies seleccions i

aprendràs les bases sobre el DJing, com utilitzar el software i el hardware

necessaris per poder punxar en digital. No es requereixen coneixements

previs, només un gran amor per la música!

A càrrec de Músicas Sospechosas i DJ Karma M. Alegre.

19.00-19.30h. Selecció musical a càrrec dels alumnes del taller de DJs

19.30-21.00h. Projecció de Mali Blues

21.00-21.30h. Debat participatiu amb artistes convidades

CCAD, és un cicle de relats cinematogràfics de dones al continent africà,

organitzat per l’Associació Cultural Africadoolu i en col·laboració amb 6

centres cívics de Barcelona.

Pel.lícula: MALI BLUES, Lutz Gregor (2016). Durada: 90 minuts. Subtítols a

l’espanyol

Mali sol considerar-se com el bressol del blues actual. Fa segles que la

música reforça la identitat del país. Mali Blues, un road movie entorn

d'aquesta rica cultura, mostra l'amenaça que representa la sharia, i la lluita

duta a terme per artistes malienses en defensa de la pau i la llibertat

d'expressió.

Divendres 22 de març

CCAD/Cicle de Cinema Africà i Dona presenta MALÍ BLUES (documental)

Preu: gratuït

DOCUMENTAL

mailto:comunicacio@civicbarceloneta.com


Cicle Dones i Intuïció

A càrrec de Mei Samarra

Preu: gratuït. Places limitades. Inscripcions: comunicacio@civicbarceloneta.com

Xerrada: “Dones i intuïció. La nostra força”

Dimarts 12 de març de 18.30 a 20h
I si la intuïció femenina fos un valuós recurs oblidat? Comprovada científicament, la 

intel·ligència intuïtiva s’ha convertit en un valor a l’alça, i les dones en som avantatjades.

Taller: “Dones i salut. L’equilibri en les relacions”

Dimarts 19 de març de 18.30 a 20h
Donar-ho tot té un elevat cost per la nostra salut física, emocional i mental. En aquest taller 

navegarem per les aigües cristal·lines de l’equilibri entre donar i rebre.

Taller: “Dones i alegria. Combinant les dues forces”

Dimarts 26 de març de 18.30 a 20h
El pas del temps i les preocupacions poden apagar l’alegria i el riure, mecanismes naturals de 

relaxació. Quan somriem, el cervell rep el missatge de que tot està funcionant correctament i el 

sistema es relaxa, afavorint l’aparició de solucions intuïtives als nostres problemes. En aquest 

taller entrenarem l’alegria i el bon humor!

Dijous 21 i 28 de març de 17.45 a 19.15h 

Creem una coreografia no sexista! L’amor romàntic i els seus mites 

Activitat adreçada a infants de 9 a 15 anys

Preu: gratuït. Places limitades. Inscripcions: comunicacio@civicbarceloneta.com

A càrrec d’Antonella D’Ascenzi

Durant el taller analitzarem diversos exemples, des de la dansa popular a les coreografies que

veiem als mitjans, fixant-nos en els rols descrits als moviments, el tipus de relacions suggerides

i els significats evocats a cada pas. L’objectiu: crear propostes alternatives de dansa i moviment

amb perspectiva de gènere, desmuntant els mites de l’amor romàntic que ens pot portar a

l’acceptació de relacions abusives.

TALLERS GRATUÏTS per a dones, infants i adolescents
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